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Když je Hospodinovo slovo vzácné 
Když nezní Hospodinovo slovo, je to pro Boží lid vždy velmi kritická doba. Je to vlastně projev Božího soudu. 
Dokud Bůh mluví, je pořád ještě naděje zaslechnout, je ještě možnost něco změnit. Ještě s námi Hospodin 
neskončil. Ale co když Hospodin mluvit přestane? Pak není nic, co by bylo hrází duchovní zkáze a zahynutí. 
Je to slovo Hospodinovo, co přináší duchovní život jeho lidu. Boží lid je živ jen slovem Hospodinovým. Bez 
tohoto slova hyne. Vždyť slovem Hospodinovým povstal svět a všechno, co je na něm (Žd 11,3). Mocným 
slovem Božím je také svět udržován (Žd 1,3). Ale vzpomeňme např. na prvního krále Saula, který byl 
nadějným mužem, ale nakonec neposlušností Hospodinova slova selhal a neobstál. Opakovaně k němu Bůh 
mluvil skrze Samuela, ale on se znovu a znovu rozhodoval po svém. Až od něj Hospodin odstoupil a vyvolil 
si místo něj Davida. Pak přišlo ke krizi. Izrael napadli Pelištejci a můžeme tam číst: „I doptával se Saul 
Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal ani skrze sny ani skrze urím ani skrze proroky“ (1S 28,6). Nevím, 
jestli lze najít v Bibli zlověstnější větu. Dokud Bůh mluví, je ještě naděje. Ale Hospodin Saulovi už 
neodpověděl. Zoufalý Saul se vrhá do náruče vyvolávačky duchů, aby mu vyvolala ducha tehdy již zesnulého 
Samuele. Dříve jeho slovo neposlouchal. Nyní by dal cokoli, kdyby tu Samuela měl a nějak mu poradil. Ale 
bylo už pozdě. Saul opakovaně nevyužil příležitost, kdy k němu ještě Hospodin mluvil. Nyní, Hospodin již 
mlčí a Saul je ztracen. My jsme ještě v našem příběhu dnes na začátku všech těchto dějů. Ale situace je neméně 
povážlivá. Služba ve svatyni je znevážená, kněží jsou nehodní, Izrael sám přestává brát Hospodina vážně a 
Hospodinovo slovo je vzácné. Symbolem této doby je nešťastný Élí, který nezvládá své nedobré syny a navíc 
mu pohasíná zrak, takže nevidí. Jakoby se smrákalo nad osudem Élího a jeho rodu, i nad celým Izraelem.  
 
Boží kahan ještě hoří 
Ale pak přijde drobná, ale nadějná zmínka: „Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, 
kde byla Boží schrána“ (v. 3). Boží kahan ještě nezhasl. Élího oči vyhasly, ale světlo svatyně ještě hoří. Je to 
symbolické. Hospodin ještě nezhasil všechnu naději. Je to zvláštní a nadějné, jak Pán Bůh se svým lidem 
nekončí. Tolikrát mohl, a podle práva, protože Izrael mnohokrát porušoval jeho smlouvu. Ale nakonec tak 
neučinil. Někdy ty doby byly skutečně velmi temné, a přece ten plamínek, ten kahan Božího světla, té naděje, 
nevyhasl docela. Náš příběh je příběhem také o Boží trpělivosti. Jistě, synové Élího skončili neslavně, podobně 
i Saul, první král, ale přece Pán Bůh ten pohasínající plamínek vždy znovu povytáhl. Boží kahan ještě nezhasl. 
Ještě je tu naděje. A ta přichází s malým (nebo mladým) Samuelem.  

 Znovu se stane slovo Hospodinovo. „Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: Tu jsem“ (v. 4). 
Rozehrává se zde drama Božího oslovení a lidského naslouchání a odpovídání. „Samueli, Samueli“, slyší 
chlapec volat své jméno. Nevíme podrobnosti. Slyšel toto zavolání akusticky, tedy svýma ušima? Nebo je 
slyšel ve svém nitru, ale tak naléhavě, že si myslel, že jej někdo volá hlasem? Není podstatné, jak Hospodin 
Samuela oslovil. Důležité je, že Samuel toto slovo slyšel. Je z něj ovšem zmatený. Nedokáže se v tom 
zorientovat. Vzniká zvláštní situace, kdy se bezradný Samuel obrací na toho, kdo by ho nejpravděpodobněji 
mohl volat. Jde za Élím. Ten ho ovšem posílá zpět si jít lehnout. Asi se mu něco zdálo. Ve spánku nebo 
polospánku může přece člověk zažívat různé věci. To celé se opakuje podruhé. A když se tak stane potřetí, tak 
konečně Élí zbystří. To není samo sebou. Hochu, to k tobě asi mluví Hospodin. „Jdi si lehnout; jestliže tě 
zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ (v. 9). Élí sice selhal ve svém otcovském i 
(vele)kněžském úkolu. Napomínal své syny, ale nedokázal jim zabánit v tom, co konali, k čemuž jistě 
pravomoc měl. Ale přesto to byl ve své podstatě duchovní člověk. Jeho synové se neohlíželi na nic. Nic jim 
nebylo svaté. Élí byl přeci jen jiný. Velmi ho trápilo, jak si jeho synové počínají, i když je nedokázal zkrotit. 
Proto může být malému Samuelovi rádcem a duchovním průvodcem. Zasvěcoval ho do služby ve svatyni. 
Nyní mu pomáhá v tom, jak reagovat na slovo Hospodinovo: „ Řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší“. 
Boží kahan ještě nezhasl. Slovo Hospodinovo ještě nadobro neopustilo Izrael. Hospodin znovu promluvil.  
 
Mluv, tvůj služebník slyší 
Samuel zareagoval přesně tak, jak mu Élí poradil. Vyjádřil svou připravenost Hospodinovo slovo slyšet. Tato 
Élího rada, to je velmi důležitá duchovní lekce. Bůh mluví. Jak zareaguji? Právě v tom, jak zareaguji, jde o 
všechno. Veškerý duchovní život křesťana i církve stojí i padá s tím, jak reaguje na Boží slovo. Jestli je u toho 
to Samuelovo: Mluv, tvůj služebník slyší, anebo něco jiného. A nemylme se, že pro křesťana a církev je to 



vždy něco samozřejmého, slyšet a přijímat Hospodinovo slovo. Nebylo to nakonec samozřejmé ani pro ty 
biblické proroky. Někdy měli problém je slyšet a vyřídit. Slovo Hospodinovo na nich někdy leželo jako těžké 
břemeno, protože toto slovo bylo vždy slovem pravdy a to pravdy nejednou nepohodlné. Proroci si pro ně i 
mnoho vytrpěli. „Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklebky po celé dny. Řekl jsem: Nebudu je 
připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit, avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech, 
jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu“ (Jr 20,7-9). Když Hospodin promluví, nemusí to být 
vůbec snadné se s ním vyrovnat. Pro proroky nebylo jednoduché Hospodinovo slovo vyřídit a pro Izrael nebylo 
lehké je přijmout. Děje se to proto, že naše mysl i naše srdce přirozeně tíhne k duchu Élího synů. Tedy k tomu, 
že si svůj život zařídím po svém. Tíhneme přirozeně ke svévoli, k tomu mít a prosadit svou vůli, nenechat si 
nikým, ani Pánem Bohem, do života mluvit. Slovo Hospodinovo ovšem mluví proti naší přirozené svévoli. 
Vyvolává někdy krizi, ve které se dostaneme buďto Bohu blíže (jako Samuel) anebo nás od Boha vzdálí (jako 
u Saula). K oběma Hospodin mluvil. K Samuelovi i k Saulovi. Rozdíl byl v tom, jak na Boží slovo reagovali. 
Samuel je přijímal a vyřizoval, Saul je zamítl. Bylo nu příliš těžké, nepohodlné, chtěl se zařídit jinak, podle 
svého. Ale nepomohlo mu nic. Ani to, že svou svévoli obhajoval zbožnými řečmi.  
 Slovo, které Samuel od Boha slyšel, bylo těžké, ba přetěžké. Bylo to slovo o tom, že Soud nad Élího 
rodem dojde svého naplnění. Samuel se bál to slovo Élímu vyřídit. Bylo příliš těžké. Až, když ho Élí naléhavě 
zapřísahal, tak Samuel promluvil. Samuel hned na počátku pocítil, jak tíživé může být slovo Hospodinovo, 
protože je to slovo pravdy. Pravdy, která je někdy velmi těžká. Slovo Boží jistě není vždy takto tíživé. Často 
je radostné a těšící. Ale je tíživé vždy, když před námi otevírá nějakou pro nás a o nás nepříjemnou pravdu. 
Nadějné na tom všem ale je právě to, že Hospodinovo slovo je pravdivé. Ano, je díky tomu někdy nepohodlné, 
těžké, protože pravdu o sobě nejsme vždycky schopni a ochotni přiznat a unést. Ale jak řekl jednou Ježíš: 
jenom pravda nás může osvobodit.  
 
Velkým poselstvím Bible je, že Bůh mluví. Ve SZ mluvil skrze proroky. Nakonec k nám ale promluvil ještě 
zřetelněji a mocněji, totiž ve svém Synu, Ježíši Kristu. Na začátku Janova evangelia čteme, že Slovo, které 
bylo u Boha a které bylo Bůh, se stalo tělem a přebývalo mezi námi v Kristu (J 1,1.14). A Pán Ježíš řekl, že 
jeho slova jsou Duch a život (J 6,63). To potvrzuje i začátek listu Žd, kde čteme: „Mnohokrát a mnohými 
způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož 
ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky“  (Žd 1,1-2). Ježíšovo slovo je slovem od Boha. Ježíš sám 
je tím slovem Božím, tím Božím oslovením. Mluví k nám ve svědectví Písma, v Duchem svatým probuzeném 
svědomí, ve společenství… Různými způsoby k nám i dnes Kristus, to živé Slovo Boží, mluví. A je to slovo 
někdy nelehké. Proniká totiž, jak čteme v listu Židům, až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a není tvora, 
který by se před ním mohl skrýt (Žd 4,12-13). Slovo Kristovo jde vždy přímo k jádru naší bytosti a tam přináší 
světlo. To světlo Božího slova je někdy nepříjemné, může nás oslnit, takže si před ním budeme zakrývat zrak, 
v jeho světle může kontrastně vystoupit do popředí všechno temné a škodlivé. Ale je to slovo, které přináší 
spásu, záchranu. Pokud totiž před tím světlem Kristova slova neuhneme, ale řekneme se Samuelem: „Mluv, 
tvůj služebník slyší“, pokud se pod to slovo postavíme a necháme ho na sebe dopadnout, pak to třeba nebude 
lehké a pohodlné, ale bude to vždy úzdravné. Boží, Kristovo slovo, v chce nás ledasco starého zbořit, ale vždy 
s tím chce zároveň stvořit i něco nového, zdravého, Božího.  

 Také těžké slovo k Samuelovi, které se bál vyřídit, bylo počátkem něčeho nového. Bůh neskončil se 
svým lidem. Bude soudit Élího dům, ale bude to také očista služby Hospodinovy. Bude soudit Saula, ale 
povstane po něm největší z králů izraelských, David. A Samuel se tímto dnem stává Hospodinovým prorokem, 
který svým poselstvím zasáhne celý Izrael: „Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby jediné z 
jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu až po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok. 
Hospodin se pak i nadále ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem“ (v. 19-21). Takže i zde, když 
se stalo slovo Hospodinovo k Samuelovi, se zrodilo něco nového a nadějného.  
 A tak se i my nechme nové oslovit a povzbudit tím Samuelovým postojem: „Mluv, tvůj služebník 
slyší“. Pak se věci nové a nadějné budou dít i s námi a mezi námi. AMEN 
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